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Juventude 

1) Cruz Vermelha nas Praias 
 

No sábado, por alguns motivos que desconheço, provavelmente por falta de comunicação entre o 
posto que eu estava e os organizadores, eu e outra voluntária só recebemos os uniformes do projeto no 
horário do almoço, portanto só fiquei ativo na parte da tarde, ajudando na identificação de crianças perdidas 
até as 18h. 
 

No domingo já uniformizado iniciei meu expediente as 9h da manhã com a identificação de crianças 
com pulseiras até ao meio-dia juntamente com outra voluntária do posto 0,5 ao 1,5 e a tarde novamente na 
identificação de crianças perdidas até as 18h. 
 
Principais problemas observados:  
 

 Falta de comunicação com os outros postos: tivemos muito pouco contato com os voluntários de 
outros postos, por isso não sabíamos informações do que estava se passando fora dos nosso posto. 

 

 Falta de comunicação com a guarda civil: Por falta de orientação e também por não haver nenhuma 
barraca da guarda civil próxima ao meu posto, tivemos dificuldade em avisa-los sobre as crianças que 
achávamos perdidas, logo não havia modo de encaminha-las ao posto onde se encontrava o apoio 
psicológico. 

 

 Material: tanto no sábado como no domingo problemas com grande atraso na entrega de uniformes 
aos voluntários do meu posto, também no domingo foi entregue um guarda-sol incompleto, 
resultando no aluguel de um mesmo objeto particular, por uma das voluntárias para que não ficasse 
desprotegida do sol, e para fechar ficamos sem água, utilizando então a dos Salva-vidas que 
gentilmente nos ofereceram de boa vontade. 

 
Em suma foi um bom trabalho que irá com certeza melhorar muito no decorre das próximas 

semanas, a alimentação chegou no horário combinado, o recolhimento dos materiais, a passagem também 
foi entrega sem problemas, tirando as pendências que citei um bom trabalho pra primeira semana. 
 

Domingo dia 24 de janeiro de 2016, Rúlio Gustavo Vieira da Silva e o voluntário Wendel Jurandir 
Barbosa Quintino, chegaram na praia no posto 2 por volta das 9:00 da manhã.  

 
Foi informado que o Rúlio seria supervisor da equipe de juventude, informação que ainda não havia 

sido passada, então se encaminhou ao posto 1 e entrando assim em contato com os outros postos e os 
grupos de Whatsapp que eu se encontrava para conseguir localizar voluntários que talvez estivessem 
avulsos em outros postos, infelizmente não foram encontrados e nenhum voluntário entrou em contato 
não existindo pessoas em nenhum outro posto, o mesmo pessoalmente foi ao 3 e o Fernando do 
departamento de socorros certificou que não houve voluntários em outros postos. 
 

A entrega do material completo e dos uniforme do novo voluntário, foi realizada por volta das 
10:20hrs da manhã. Iniciamos o trabalho de identificação de crianças com pulseiras as 10:30hrs e fomos até 
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as 12:00hrs, neste período de uma hora e meia foram devidamente cadastradas 25 crianças, a praia estava 
vazia e não havia muitas crianças com certeza pelo fato que no sábado o tempo não estava tão favorável. 
 

Depois do nosso turno completo ficamos para darmos assistência aos postos e socorristas para o 
caso de identificação de alguma criança perdida ou uma ajuda em qualquer situação adversa como ocorreu 
em um atendimento, onde a vítima sofreu uma convulsão dentro do mar, bronco-aspirou, resultando em 
um afogamento de tipo 2, rapidamente conseguimos prestar o apoio necessário, desde fazer o isolamento 
da área até o carregar da maca até a ambulância. 

 

No sábado, dia 30 de janeiro, compareceram 5 voluntários de juventude. Foram devidamente 
identificados 73 menores e 10 perdidos. Houve atraso do material de juventude que chegou às 10h30min, 
também houve atraso no lanche e parte dos voluntários não conseguiram lanchar. Todos tiveram suas 
passagens devidamente reembolsadas. 

Já no domingo, dia 31 de janeiro, compareceram 7 voluntários de juventude. Foram devidamente 

identificados 41 menores e 1 perdido, houve atraso no material de juventude que chegou às 11h10min, 

juntamente com o lanche e a água, todos os voluntários conseguiram lanchar. Quase todos tiveram suas 

passagens reembolsadas, exceto a voluntária Thainar Xavier e o voluntário Luciano da Silva (que não 

chegou a assinar a ata) 

2) Asilo Legião do Bem 
 
No dia 14 de janeiro de 2016, a equipe da Juventude da CVBRJ, composta por Ludmylla Andrade, 

Rúlio Gustavo e Thainar Xavier, juntamente com as voluntárias Lilian Rosa e Juliane Cartarole visitaram o 
asilo Legião do Bem que fica na R. Oldegard Sapucaia – Méier, das 14h às 15:30. 

O intuito da visita era conhecer as instalações do asilo, o atendimento oferecido pela instituição e os 
idosos atendidos. Atualmente o asilo abriga 18 idosas, de idades entre 78 e 93 anos, não acamadas. 

As idosas tem acompanhamento pela Clínica da Família local, além de uma equipe de técnicas de 
enfermagem e cuidador de idosos e uma médica cardiologista que realiza consultas mensalmente com elas. 
Também há sessões de fisioterapia semanalmente. 

A rotina da casa começa às 5:30h com o banho, depois às 8h o café da manhã e às 10h a colação, elas 
seguem uma dieta balanceada, se alimentando de 3 em 3 horas. Toda terça-feira tem atividade de música 
terapia e as quintas e domingos é aberto para visitas. 

Em conversa com a diretora da casa, Alice, nos foi relatado que a maior dificuldade está em receber 
doação de alimentos não perecíveis, como carnes, ovos, peixes, frutas...e também de material para higiene 
pessoal. Atividades lúdicas também são bem vindas. 
 

Nesta quinta feira dia 21/01/16, o departamento de Juventude da CVB-RJ esteve realizando uma ação de 
doação no asilo Legião do bem, no bairro do Méier, RJ.  
Na equipe se encontravam Julliane Quartaroli, Thainar Xavier, Cléber Andrade, Bruno Santos e eu Rúlio 
Gustavo. 
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Foram doadas 20 latas de leite ninho, 16 pacotes de fralda geriátrica e dois sacos brancos de roupas, 
além das doações houve uma Dinâmica de diálogo direto com os idosos. Também foi marcado para o dia 
21/02/16 um novo encontro para a realização de uma festa, com direito a atividades musicais e teatrais 
realizada pelo Asilo Legião do bem em conjunto com o departamento de Juventude da CVB-RJ.      3) 
 Reunião Estadual de Juventude 

 No dia 23/01, foi realizada a Reunião Estadual de Juventude que contou com a presença de nove 
pessoas, dentre elas, dois representantes de Paracambi e a representante de juventude da filial Rio das 
Ostras.  

Durante a reunião foram apresentados, pelo gestor nacional de Juventude, a Política Nacional de 
Juventude e o Plano estratégico da Juventude. Também foi apresentado o calendário anual do 
departamento estadual da juventude.  

 

PSICOLOGIA 

PROJETO CRUZ VERMELHA NAS PRAIAS 

 Início: 09 de janeiro 

 Objetivo: Em apoio ao Projeto do departamento de Primeiros Socorros e com o objetivo de 

dar suporte psicológico as crianças e adolescentes perdidos na orla da zona sul alinhamos 
as ações com a Guarda Municipal e Conselho Tutelar 

 Postos: 2,5 e 04  

 Voluntários participantes: 25 

 

OFICINA DE PSICOLOGIA PARA GESTÃO INTEGRAL DE RISCOS E DESASTRES: DA 
PREVENÇÃO A RECUPERAÇÃO – 12/01 

 Esta Oficina foi organizada pela Comissão Nacional de 
Psicologia em Emergências e Desastres: na gestão integral 
dos riscos, do Conselho Federal de Psicologia. 

 Número de presentes ao evento foi de 150 convidados, mas 
os palestrantes e a equipe da Comissão Nacional. 

 PROGRAMAÇÃO: 
 

Evento preparatório para o Pré Corep 

8:30 - credenciamento  

9:00 - Abertura. Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Federal de 

Psicologia, Cruz Vermelha Brasileira – RJ 

9:20 - Informações sobre o Pré Corep 

9:30 - A atuação do psicólogo na perspectiva da gestão integral do risco de emergências e desastres. 

Eliana Torga -  Coordenadora da Comissão Nacional de Psicologia na Gestão Integral de Riscos e 

Desastres do Conselho Federal de Psicologia (CNPGIRD CFP).  
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10:00 - Plano de Contingência RJ -  Cel BM Paulo Renato Vaz -  diretor geral DGDEC RJ  

Mostrou o Mapa de Ameaças e a construção dos Planos de Contingências, ressaltou a importância da 

participação dos psicólogos voluntários junto às ações no RJ; 

10:30 - O marco de 12 de janeiro 2011 - Região Serrana RJ - Samira Younes Ibrahim - CNPGIRD CFP e 

Rede de Cuidados. 

10:50 - Compartilhar perguntas e respostas. Perspectiva de tese para o Pré Corep. 

11:15 - Mobilização do grupo para o simulado de gestão integral de riscos e desastres- etapa 1 

12:00 - almoço 

13:30 - Formação do Psicólogo para Gestão Integral de Riscos e Desastres - Diva Lucia Conde- ABEP 

(Associação Brasileia de Ensino de Psicologia), Cleia Zanatta Duarte - coord. Curso de Psicologia da 

Universidade Católica de Petrópolis, Maria Helena Franco - Comissão Nacional de Psicologia nas 

Emergências e Desastres do CFP (CNPGIRD CFP)  

Maria Helena Franco, autora do livro A Intervenção Psicológica em Emergências: fundamentos para a 

prática, de SP falou da importância da criação políticas públicas. 

Cleia Zanatta, ela explicitou o desejo de formar parceria com a ABEP no planejamento de uma nova 

matriz curricular do curso de psicologia da UCP e criação de especialização na área. 

Diva Lucia, falou sobre a formação do psicólogo e a falta de ofertas de cursos, disciplinas na 

graduação e de especialização das instituições de ensino na área de Desastres e Emergências  

14:15 - A articulação do psicólogo com outros atores em desastres- Fatima Cristina Santos. CNPGIRD 

CFP e Cruz Vermelha RJ.  

Fatima falou da importância do saber trabalhar em equipe na Gestão Integral dos Riscos e no 

Gerenciamento dos Desastres, da articulação do psicólogo com outras equipes e com as Secretarias 

de Saúde, Assistência Social e Educação. Por fim, mostrou a Matriz de Responsabilidade da Cruz 

Vermelha e do seu Departamento de Psicologia, pautadas nos marcos de ação de Hyogo 2005/2015 e 

de Sendai 2015/2030, ou seja, tudo o que eles fazem e com quem fazem, em algumas atividades e/ou 

ações de emergência. 

14:30 - Compartilhamento de perguntas e respostas. Perspectiva de tese para o Pré Corep. 

14:45 - Simulado de gestão integral de riscos e desastres com a participação dos presentes - etapa 2.  

17:00 - Encerramento  

 Participara também do evento: 

1. Ten Cel. BM Pitaluga Coordenador da Defesa Civil da Região Serrana/RJ falou da importância 
da Psicologia nos desastres e na gestão dos riscos;  

2. Maj. BM Werner Diretor do CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e 
Desastres Naturais  

3. Representantes de outras COMDECs - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 
4. Psicólogos de CRAS, CAPs, CAPSI de vários municípios 

5. Psicólogos de Hospitais da rede pública e privada, das Forças Armadas e Auxiliares  
6. Psicólogos e estudantes voluntários da FESPsi - Força Especial de Suporte Psicológico da Cruz 

Vermelha  
7. Representantes de Instituições de Ensino superior. 
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CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

 Os atendimentos psicológicos continuam sendo realizados pela equipe de 11 Psicólogos. Devido a 

férias de profissionais e alta de pacientes, foram atendidos 40 pacientes durante o mês. 

 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES: 

o Reunião de Departamentos junto a Secretaria Geral e outros departamentos. 

o Reunião geral com o Presidente da filial Rio de Janeiro 

o Reunião do Projeto Cruz Vermelha na Praias. 

o Reunião com a presidente da Cruz Vermelha Brasileira sobre o desastres no 

Estado de MG. 

o Reunião com Marcelo Queiroz, responsável pelo Programa Saúde Mental e Apoio 

Psicossocial, e Cleber Kemper, Assessor de Proteção do CICV 
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PROJETO ACOLHENDO CORAÇÕES E RESIGNIFICANDO HISTÓRIAS: 

o Reunião com a equipe que atuou na Casa de Acolhida para avaliação e viabilidade 

das atividades 

o Reunião com a equipe e direção da Casa de Acolhida Ayrton Senna para 

avaliação trimestral e ajuste de atividades realizadas pela equipe de voluntários. 

o Elaboração de relatório trimestral sobre avaliação dos objetivos e possibilidades 

do projeto, pontos fortes e fracos. 

ENTREVISTA COM NOVOS VOLUNTÁRIOS: 

o Entrevista e treinamento com voluntários para o Projeto Cruz Vermelha nas 

Praias.  

 

CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PSICÓLOGOS E ESTUDANTES DA ÁREA: 

 Encontro mensal da equipe – FESPsi: 

o Tema: Revisão dos temas estudados em 2014 e 2015, como revisão bibliográfica e 

preparo para atividades de campo. Revimos todos os projetos desenvolvidos por nós e 

aqueles que participamos em apoio a outros departamentos. Planejamentos juntos o 

calendário de 2016, incluindo a realização do “III Fórum Estadual de Psicologia” e o 

“Seminário de desastres e ajuda humanitária no mundo: um diálogo entre os saberes” 

com a efetiva e significativa contribuição dos voluntários. 

Além da parte teórica realizamos dinâmicas de grupo e técnicas visando a interação da equipe 

e comprometimento de todos. 

o Local: Auditório da CVB-RJ 

o Objetivo: Fidelizar os voluntários do departamento, 

capacita-los e discutir ideias, planejar projetos e 

organizar ações.  
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